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                                                 ประกาศกรมทางหลวง 

เรื่อง   รับสมัครสอบแข่งขนัเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง  
                                                   -------------------------------- 

           ด้วยกรมทางหลวง จะดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ                
ในกรมทางหลวง  ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในข้อ 53  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556  เรื่อง การสรรหา            
โดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

                1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งต้ัง  
  1.1  ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งต้ัง  ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

                         หน่วยที่ 1 ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จํานวน    1  ตําแหน่ง       
 หน่วยที่ 2 ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จํานวน 100  ตําแหน่ง   
  หน่วยที่ 3 ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จํานวน   50  ตําแหน่ง 
    หน่วยที ่4 ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้)  จํานวน  2  ตําแหน่ง 

   พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้   ได้แก่  จังหวัดยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส  และสตูล 

                   1.2  อัตราเงินเดือน ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี ้

       2. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

              3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธสิมัครสอบ 
                    3.1  ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 36  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  ดังต่อไปน้ี 

                  ก. คุณสมบัติทั่วไป 
                             (1)  มสีัญชาติไทย 
                             (2)  มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี 
                           (3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
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                      ข.  ลักษณะต้องหา้ม 
                             (1)  เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
                           (2)  เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือน  
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดใน กฎ ก.พ. 
 (3)  เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ  หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัติน้ี  หรือตามกฎหมายอ่ืน 
 (4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 (5)   เป็นกรรมการหรือผู้ดํารงตําแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 (6)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (7) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 (8)  เป็นผู ้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 (9) เ ป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก   เพราะกระทํ าผิด วิ นัยตาม
พระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน 
 (10) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ น้ี                
หรือกฎหมายอ่ืน 
 (11) เป็นผู้ เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน               
ในหน่วยงานรัฐ 
                     ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7) (8) 
(9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8) 
หรือ (9)  ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10) 
ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่  สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข.(1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้
แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งต้ังเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมืองแล้ว 
                     สําหรับพระภิกษุ  หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ  ทั้งน้ี  ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501    
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

                 3.2  ผูป้ระสงค์สมัครสอบจะต้องมีหนังสือรบัรองผลการสอบผ่านการวัดความรูค้วามสามารถท่ัวไป 
ของสาํนักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าขึ้นอยู่กับตําแหน่งทีส่มัคร 
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              3.3  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง  ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียด 
แนบท้ายประกาศนี้ 

          4. การรับสมัครสอบ 
              ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ต้ังแต่วันที่ 25 ตุลาคม ถึงวันที่  
14 พฤศจิกายน 2562  ตลอด 24 ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามข้ันตอน ดังน้ี 
 

 4.1  ผู้สมัครสอบจะต้องดําเนินการตามข้ันตอนภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 กรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินต้ังแต่               
วันที่  25 ตุลาคม ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562   
      (1) ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปกรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ https://doh.thaijobjob.com 
หรือที่เว็บไซต์ http://www.doh.go.th หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” ให้ถูกต้องและครบถ้วน ทั้งน้ี ผู้สมัครฯ 
ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จะต้องเลือกพ้ืนที่ปฏิบัติงาน คือ พ้ืนที่ทั่วไป หรือพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ในขั้นตอนการสมัครให้เรียบร้อย ระบบจะกําหนดแบบฟอร์มการชําระเงินให้โดยอัตโนมัติ 
 (2) พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินลงในกระดาษ A4 จํานวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File  ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เป็นต้น 
 ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถ 
เข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไข          
ข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์ได้แล้ว 
 ขั้นตอนท่ี 2  ชําระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบต้ังแต่วันที่  25 ตุลาคม ถึงวันที่ 
15 พฤศจิกายน 2562  ผู้สมัครสามารถชําระเงินได้ 3 ช่องทาง คือ   
 

 (1) การชําระเงินผา่น เคานเ์ตอร์ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
 ผู้ สมั ครสอบสามารถนําแบบฟอร์มการ ชําระ เ งินไป ชําระ ค่าธรรมเนียม                
ในการสมัครสอบที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันและเวลาทําการของธนาคาร  
และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย  ทั้งน้ี  ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐาน
การชําระเงิน  หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย สาขาที่ชําระเงินภายใน  24  ช่ัวโมง หลังจาก  
ที่ชําระเงิน 
 

 (2) การชําระเงินผา่นทางระบบอินเทอรเ์นต็ ผ่าน KTB NETBANK 
     ผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีเงินฝากของ ธนาคารกรุงไทย  ที่ได้ลงทะเบียน (Register)     
ขอใช้บริการ  KTB  NETBANK แล้วสามารถเลือกชําระเงินผ่านเว็บไซต์ https://doh.thaijobjob.com  

ไปที่หัวข้อย่อยธนาคารกรุงไทย  NET BANK  โดยเลือก จ่ายบิลอ่ืนๆ/พร้อมเพย์  ชําระค่าสินค้าและบริการ             
พิมพ์ “9326” กดค้นหา  ใส่เลขที่ชําระเงิน 10 หลัก (Ref.no1)  และจํานวนเงินค่าธรรมเนียมสอบ  กดตกลง   
โดยต้องชําระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย 
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 (3) การชําระเงินผา่นเครื่อง ATM  ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
   ผู้สมัครสอบต้องมีบัตร ATM  ของธนาคารกรุงไทย  และบัตร ATM ต้องเป็นช่ือ           
ของผู้สมัครเท่าน้ัน สามารถเลือกชําระเงินโดยนําแบบฟอร์มการชําระเงิน ตามข้อ 4.1 ขั้นตอนที่ 1 (2)             
ไปทํารายการชําระเงินผ่านเครื่อง ATM  ของธนาคารกรุงไทย โดยเลือกประเภทบริการ “บริการอ่ืนๆ”      
เลือก “ชําระค่าบริการ/เติมเงินมือถือ” เลือก “สาธารณูปโภค/อ่ืนๆ” และใส่เลข Com code :9326 ref no1  
เลขที่ใบแจ้งชําระเงิน 10 หลัก. Ref no2 เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก โดยต้องชําระเงินภายในเวลา 22.00 น.                
ของวันที่  15 พฤศจิกายน 2562   และให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้ด้วย  

 4.2  ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จํานวน  430  บาท ประกอบด้วย 
        (1) ค่าธรรมเนียมสอบ     จํานวน  400  บาท 
        (2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการอินเทอร์เน็ต  จํานวน   30  บาท 
         ค่าธรรมเนียมในการสมคัรสอบ จะไมจ่่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิน้  

        4.3  ผู้สมัครสอบที่ชําระเงินค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนด
เลขประจําตัวสอบ  ตามลําดับการชําระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ  ทั้งน้ี ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะ
ของการชําระเงินได้ภายหลังการชําระเงิน  และผู้สมัครสอบสามารถพิมพ์ใบสมัครสอบพร้อมเลขประจําตัวสอบ
ได้ต้ังแต่วันที่  22 พฤศจิกายน 2562   ทางเว็บไซต์   https://doh.thaijobjob.com   หรือที่เว็บไซต์ 
http://www.doh.go.th  หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” 

 5  เงื่อนไขการสมัครสอบ 
               5.1 ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครสอบได้เพียง 1 ตําแหน่งและสมัครได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน 
 5.2 ผู้ประสงค์สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสอบในข้อ 3.3  โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562    ทั้งน้ี ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์  
 สําหรับตําแหน่งที่กําหนดให้ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จะต้องมีผลบังคับใช้ภายใน    
วันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562     
         5.3 ผู้ประสงค์สมัครสอบจะต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้                
ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า  
 5.4 การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือช่ือและรับรอง        
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ . 2544               
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังน้ัน หากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จอาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อ       
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
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 5.5 ผู้สมัครสอบจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ข้อ 3. และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน          
ตรงตามความเป็นจริงด้วย  ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ กรมทางหลวงจะถือว่าผู้สมัครสอบ      
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ีมาต้ังแต่ต้นและจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

               6. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ  และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
                   กรมทางหลวง จะประกาศรายช่ือฯ พร้อมกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ             
เก่ียวกับการสอบ  ให้ทราบภายในวันที่  22  พฤศจิกายน 2562  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  ช้ัน 1 อาคาร 12  
กองการเจ้าหน้าที่   กรมทางหลวง  ถนนศรีอยุธยา   เขตราชเทวี   กรุงเทพฯ  และทางเ ว็บไซต์ 
https://doh.thaijobjob.com  หรือที่เว็บไซต์  http://www.doh.go.th  หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” 

 7. หลักสูตรและวิธีการสอบ 

                    7.1  การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
 ผู้สมัครสอบในตําแหน่งใดต้องเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
ของตําแหน่งน้ัน  ตามท่ีได้กําหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 

                    7.2  การสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
   ประเมินบุคคลเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  
ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน  จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์
ทั้งน้ี อาจใช้วิธีการอ่ืนใดเพ่ิมเติม เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ  เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาข้าราชการ 
คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอ่ืน เป็นต้น และรวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จําเป็นของตําแหน่ง  

               ทั้งนี้  กรมทางหลวง กําหนดให้สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน  
และเม่ือสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว  จึงจะเป็นผู้มีรายชื่อเข้าสอบ      
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งต่อไป 

 8. หลักฐานและเอกสารท่ีต้องย่ืนในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
 8.1  ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ตามข้อ 4.3  ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก และ          
ไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี  ขนาด 1 X 1.5 น้ิว และลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน 
 8.2  บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย และ                 
เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ  
 8.3  สําเนาปริญญาบัตร/สําเนาประกาศนียบัตร และ/หรือ สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครโดยจะต้องสําเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จํานวนอย่างละ  2  ฉบับ 
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 ทั้งน้ี ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร          
ของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร             
ของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายใน             
วันปิดรับสมัคร  คือ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 

 ในกรณีที่ไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครสอบได้ ให้นําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้  โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร
หรือประกาศนียบัตร  ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกําหนดวันปิดรับสมัครสอบมายื่นแทน 
 8.4  สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   ตามท่ีกฎหมายกําหนด 
ระดับไม่ตํ่ากว่าภาคีวิศวกร  สาขาวิศวกรรมโยธา ทั้งน้ี  ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ 
จะต้องมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ปิดรับสมัครคือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 (เฉพาะผู้สมัครตําแหน่ง           
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ) 
 8.5  ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553  ซึ่งได้แก่ 
  - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
  - โรคเท้าช้าง ในระยะที่ปรากฏเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
  - โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
  - โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ.กําหนด 
 8.6   สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ.        
ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า จํานวน 1 ฉบับ มาย่ืนให้กรมทางหลวงภายในวันที่สอบ
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง  หรืออาจให้นํามายื่นก่อนวันที่กรมทางหลวงประกาศข้ึนบัญชี              
ผู้สอบแข่งขันฯ ได้ 
 สําหรับผู้สมัครสอบที่ใช้สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ในระดับวุฒิที่สูงกว่าวุฒิที่ใช้สมัคร จะต้องนําสําเนาปริญญาบัตรหรือสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาของ
ระดับวุฒิที่สูงกว่ามายื่นด้วย จํานวน 1 ฉบับ 
 8.7  สําเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ช่ือ – นามสกุล  (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุล  ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน) เป็นต้น  จํานวน 1  ฉบับ 

 9. เกณฑ์การตัดสิน 
                    ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง รวมแล้วไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 และต้องได้คะแนนในการสอบเพ่ือวัดความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60  ทั้งน้ี  โดยให้คํานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 
 

/10. การขึน้บญัชี... 
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               10. การขึน้บญัชีผูส้อบแข่งขันได้ 
              10.1  กรมทางหลวงจะประกาศการข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยเรียงลําดับที่จากผู้ได้
คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้ผู้สอบได้คะแนนการสอบ            
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  ถ้าได้คะแนนการสอบเพ่ือวัดความ
เหมาะสมกับตําแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า 
             10.2  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี   
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันน้ีอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้          
ครั้งน้ีเป็นอันยกเลิก 
 

               11. การบรรจุและแต่งต้ัง 
 11.1  ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ัน ตามท่ีระบุไว้ใน 
“เอกสารแนบท้ายประกาศน้ี” 
 11.2  กรมทางหลวงไม่ประสงค์จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือพนักงาน 
ของรัฐทุกประเภท ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 

               12. การขอทราบผลคะแนนการสอบแขง่ขนั 
  การประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรมทางหลวง ให้ถือเป็นที่สุด ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ
ขอให้ทบทวนแต่ประการใด กรณีผู้สมัครสอบมีข้อสงสัยเก่ียวกับผลการสอบแข่งขัน สามารถขอทราบ      
ผลคะแนนของตนเองได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  

                  กรมทางหลวง ดําเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส  ยุติธรรม และเสมอภาค 
ดังนั้น  หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการสอบแข่งขันได้ หรือมีพฤติกรรม          
ในทํานองเดียวกัน  โปรดอย่าหลงเชื่อ และแจ้งให้ส่วนราชการทราบด้วย  (โทร. 0-2354-6668-75   
ต่อ  25100, 25107) 
 

                                                           ประกาศ   ณ   วันที่  10  ตุลาคม   พ.ศ.  2562 
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เอกสารแนบท้ายที่ 1 

รายละเอียดเก่ียวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขา้รบัราชการในกรมทางหลวง 

แนบท้ายประกาศกรมทางหลวง  ลงวันที่  10  ตุลาคม พ.ศ. 2562 
----------------------------------------------------------------------- 

หน่วยที่ 1     ตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 
จํานวนตําแหน่งว่างคร้ังแรก จํานวน  1  ตําแหน่ง      
อัตราเงนิเดือน    17,500 – 19,250  บาท 

ทั้งน้ี อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ปัจจัย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การให้ได้รบัเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง  

   ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

                    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ            
ในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่   
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังน้ี  
                      1  ด้านการปฏิบัติการ 
                            (1) ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ งานแปลเอกสารภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือใช้ในการติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ  
                            (2) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และติดตามประเมินผล จัดทําบันทึก สรุปรายงาน        
การประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือนําเสนอผู้บังคับบัญชา 
                            (3) จัดเตรียมข้อมูลสําหรับการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ เพ่ือให้
การประชุมเจรจาบรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนด 
                            (4) ส่งเสริม สนับสนุน ดําเนินการเก่ียวกับทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ผู้เช่ียวชาญ 
วัสดุ อุปกรณ์ อาสาสมัคร องค์การพัฒนาเอกชนและอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับงานความร่วมมือ เพ่ือให้การ
ดําเนินการเป็นไปด้วยความราบรื่น  
                            (5) ดําเนินการจัดการประชุมระหว่างประเทศ อํานวยความสะดวกแก่เลขานุการ
คณะกรรมการจัดจ้างวิศวกรที่ปรึกษาตามโครงการเงินกู้ในการจัดทําเอกสารการประชุมและการร่างโต้ตอบ         
กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รับผิดชอบในงานเอกสารต่างๆ ของกลุ่มวิเทศสัมพันธ์ จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน
ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องภายใต้การกํากับดูแล และแนะนําของผู้บังคับบัญชา  
 

                      2  ด้านการวางแผน 
(1) วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงาน 

หรือโครงการเพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
(2) จัดทําแผนการประชุมระหว่างประเทศ แผนการต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

แก่เจ้าหน้าที่จากต่างประเทศ 
 

/3 ด้านการ.... 



-9- 
 

                      3  ด้านการประสานงาน 
                             (1)  ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
                             (2)  ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน       
ที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

                       4  ด้านการบริการ 
                             (1)  เผยแพร่ความรู้ทั่วไปด้านการต่างประเทศแก่ผู้มาติดต่อ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ  
อันดีและถูกต้อง เผยแพร่ความรู้ ให้คําปรึกษา และช้ีแจงตอบปัญหาด้านการต่างประเทศแก่ผู้ที่มาติดต่อเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจอันดีและถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 
                             (2)  รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับงานด้านต่างประเทศ เพ่ือจัดทําเป็นฐานข้อมูล 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

                    ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา  

หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

 ทดสอบความรู้ความสามารถความเข้าใจเก่ียวกับงานในตําแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
(ปริญญาโท)  โดยวิธีสอบข้อเขียน  มีรายละเอียดดังน้ี 

 1. การแปลความ  สรุปความจากข้อความ  หรือบทความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย  และ 
จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ    
 2. การใช้ภาษาอังกฤษ (หลักไวยากรณ์ คําศัพท์)   
 3. การร่างโต้ตอบหนังสือภาษาอังกฤษ   
 4. การร่างคํากล่าวเป็นภาษาอังกฤษ  
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เอกสารแนบท้ายที่ 2 

รายละเอียดเก่ียวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขา้รบัราชการในกรมทางหลวง 

แนบท้ายประกาศกรมทางหลวง  ลงวันที่  10  ตุลาคม พ.ศ. 2562 
----------------------------------------------------------------------- 

หน่วยที่ 2     ตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 
จํานวนตําแหน่งว่างคร้ังแรก จํานวน  100  ตําแหน่ง      
อัตราเงนิเดือน    15,000 – 16,500  บาท 

ทั้งน้ี อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ปัจจัย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง  

   ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

                    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ            
ในการทํางาน ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังน้ี 

                      1  ด้านการปฏิบัติการ 
                            (1) สํารวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คํานวณ ประมาณราคา ควบคุม
งานก่อสร้าง งานบํารุง งานบูรณะซ่อมแซม งานอํานวยความปลอดภัย งานผังเมืองหรืองานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง 
กับวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้เป็นไปตามหลักวิชาการ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
                            (2) ตรวจสอบ แบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานของอาคารหรือโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 
                            (3) ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานสํารวจ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้ได้
รูปแบบ แผนที่ต่างๆ ที่ถูกต้อง 
                            (4) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ กําหนด กฎ ระเบียบ มาตรฐาน มาตรการ ที่เก่ียวข้อง
กับวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                            (5) ศึกษา วิจัย และทดสอบวัสดุ ที่ใช้ในงานด้านวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เพ่ือให้มีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณ 
                            (6) ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บํารุง บูรณะซ่อมแซมและอํานวยความปลอดภัย รวมถึง
การแก้ไขสัญญางานวิศวกรรมโยธา เพ่ือให้งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกําหนด 
                            (7) ปฏิบัติงาน ประเภท และขนาด ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมโยธา พ.ศ.2551 ในขอบเขต       
ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับไม่ตํ่ากว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
                            (8) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

/2 ด้านการ.... 
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                      2  ด้านการวางแผน 
                             วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ ร่วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
                      3  ด้านการประสานงาน 
                       (1)  ประสานการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้
เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีกําหนด 
                    (2)  ช้ีแจงและให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน       
ที่เก่ียวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
                       4  ด้านการบริการ 
                            (1)  ให้คําแนะนํา ช้ีแจง ตอบปัญหาและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา
และโครงสร้างพ้ืนฐานในความรับผิดชอบในระดับเบ้ืองต้นแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วม 
                       (2)  จัดเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น ทําสถิติ ปรับปรุง จัดทําฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ    
ที่เก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน     
และใช้ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ  
 

คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 

                1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมโยธา   ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล  ทางวิศวกรรมชลประทาน  หรือ 
ทางวิศวกรรมโครงสร้าง  และ  
                2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามท่ีกฎหมายกําหนดระดับไม่ตํ่ากว่า 
ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ทั้งน้ี ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ จะต้องมีผลบังคับใช้
ภายในวันปิดรับสมัคร  
 

หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

 ทดสอบความรู้ความสามารถความเข้าใจเก่ียวกับงานในตําแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ         
โดยวิธีสอบข้อเขียน  มีรายละเอียดดังน้ี  
 1. วิชาความรู้ด้านการวางแผนพัฒนางานทางและวิศวกรรมขนส่งจราจร  
 2. วิชาความรู้ด้านวิศวกรรมสํารวจและออกแบบ  งานทางและโครงสร้าง  
 3. วิชาความรู้ด้านวิศวกรรมการบริหารจัดการงานก่อสร้างและบํารุงทาง 
 4. วิชาความรู้ทั่วไปด้านวิศวกรรมโยธา  เช่น  ความรู้ทางด้านคุณภาพวัสดุงานทาง  ปฐพีกลศาสตร์   
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เอกสารแนบท้ายที่ 3 

รายละเอียดเก่ียวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขา้รบัราชการในกรมทางหลวง 

แนบท้ายประกาศกรมทางหลวง  ลงวันที่  10  ตุลาคม พ.ศ. 2562 
----------------------------------------------------------------------- 

หน่วยที่ 3     ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบติังาน 
จํานวนตําแหน่งว่างคร้ังแรก จํานวน  50  ตําแหน่ง      
บรรจุและแต่งต้ังในพืน้ทีส่่วนกลางและภูมิภาค 
(ยกเว้น พืน้ทีจั่งหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี  นราธิวาสและสตูล) 

อัตราเงินเดือน  11,500 – 12,650 บาท  

ทั้งน้ี อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ปัจจัย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การให้ได้รบัเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง  

   ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

                    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังน้ี 
                      1  ด้านการปฏิบัติการ 
                            (1) สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บํารุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพ่ือให้ตรง
ตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงานและงบประมาณที่ได้รับ 
                            (2) ตรวจสอบ แก้ไข และกําหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
                            (3) ถอดแบบ เพ่ือสํารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพ่ือประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
 (4) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามท่ีได้รับ
มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด 
 (5) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยในงานด้านช่าง  
 

                      2  ด้านการวางแผน 
                             (1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและฝึกอบรมเก่ียวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือให้ผู้ที่สนใจ
ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
                             (2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป    
เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเช่ียวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ทํางานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

/คุณสมบัติ.... 
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คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
                  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน     
ในสาขาวิชาโยธา  สาขาวิชาสํารวจ  สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี                
ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ                
หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง  

หลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

 ทดสอบความรู้ความสามารถความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน       
โดยวิธีสอบข้อเขียน  มีรายละเอียดดังน้ี  

 1. ความรู้เก่ียวกับวิศวกรรมงานทาง  
 2. วิความรู้เก่ียวกับการทดสอบวัสดุ  ปฐพีกลศาสตร์  และคอนกรตีเทคโนโลยี   
 3. ความรู้เก่ียวกับการสํารวจและการเขียนแบบ 
 4. ความรู้เก่ียวกับเทคนิคการบริหารงานก่อสร้าง  ความรู้เก่ียวกับการประมาณราคา  
การตรวจงานก่อสร้าง  กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง  การปฏิบัติงานก่อสร้าง  และเคร่ืองจักรก่อสร้าง    
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เอกสารแนบท้ายที่ 4 
 

รายละเอียดเก่ียวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขา้รบัราชการในกรมทางหลวง 

แนบท้ายประกาศกรมทางหลวง  ลงวันที่  10  ตุลาคม พ.ศ. 2562 
----------------------------------------------------------------------- 

หน่วยที่ 4     ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบติังาน (พืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) 
จํานวนตําแหน่งว่างคร้ังแรก จํานวน  2  ตําแหน่ง      
บรรจุและแต่งต้ังในพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี  นราธิวาส และสตูล 

อัตราเงินเดือน   11,500 – 12,650 บาท  

ทั้งน้ี อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง ปัจจัย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข การให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิแบบช่วง  

   ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

                    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังน้ี 
                      1  ด้านการปฏิบัติการ 
                            (1) สํารวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บํารุงรักษาโครงการก่อสร้างต่างๆ เพ่ือให้ตรง
ตามหลักวิชาช่าง ความต้องการของหน่วยงานและงบประมาณที่ได้รับ 
                            (2) ตรวจสอบ แก้ไข และกําหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
                            (3) ถอดแบบ เพ่ือสํารวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่าง เพ่ือประมาณราคาค่าก่อสร้าง 
 (4) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามท่ีได้รับ
มอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด 
 (5) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล เพ่ือการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยในงานด้านช่าง  
 

                      2  ด้านการวางแผน 
                             (1) ให้คําแนะนํา ตอบปัญหาและฝึกอบรมเก่ียวกับงานโยธาที่ตนมีความรับผิดชอบแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้
รับทราบข้อมูล ความรู้ต่างๆ และมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 
                             (2) ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป           
เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานโยธา และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ทํางานของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

/คุณสมบัติ.... 
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คุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหน่ง 
                  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน           
ในสาขาวิชาโยธา  สาขาวิชาสํารวจ  สาขาวิชาการก่อสร้าง  หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี                
ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ              
หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง  
 

หลักสูตรและวิธีการสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถความเข้าใจเก่ียวกับงานในตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน         
โดยวิธีสอบข้อเขียน  มีรายละเอียดดังน้ี 

 1. ความรู้เก่ียวกับวิศวกรรมงานทาง  
 2. วิความรู้เก่ียวกับการทดสอบวัสดุ ปฐพีกลศาสตร์ และคอนกรีตเทคโนโลยี   
 3. ความรู้เก่ียวกับการสํารวจและการเขียนแบบ  
 4. ความรู้เก่ียวกับเทคนิคการบริหารงานก่อสร้าง  ความรู้เก่ียวกับการประมาณราคา  
การตรวจงานก่อสร้าง  กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง การปฏิบัติงานก่อสร้าง และเคร่ืองจักรก่อสร้าง    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


